Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ (1)
bekezdése szerint összhangban a 2005. évi 305. törvény a gyermekek szociális jogainak
védelméről és a szociális gondnokságról, valamint egyes törvények módosításáról és
kiegészítéséről és későbbi módosításaik alapján a következő rendeletet alkotja:

Dunaszerdahely Város 2018/………..sz. (2018. december 11.) általános érvényű
rendelete a gyermekek szociális jogainak védelme és a szociális gondnokság intézkedései
végrehajtásával kapcsolatos pénzeszközök nyújtásának feltételeiről

1. Fejezet
Értelmező rendelkezések
Jelen általános érvényű rendelet (továbbiakban „rendelet”) határozza meg a 2005. évi 305.
törvény a gyermekek szociális jogainak védelméről és a szociális gondnokságról, valamint
egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről értelmében a pénzügyi jellegű
támogatásnyújtás feltételeit:
a) a gyermek szülőjének vagy a róla személyesen gondoskodó egyénnek az utazásához abba a
központba, ahol a gyermeket elhelyezték (továbbiakban „utazási hozzájárulás“)
b) a fiatal felnőtt önálló életkezdésének megkönnyítésére irányuló támogatás (továbbiakban
„önálló életkezdésének megkönnyítésére irányuló támogatás“) esetében.
2. Fejezet
Pénzügyi jellegű intézkedések a város hatáskörébe tartozó gyermekvédelem és gyámügy
területén
Dunaszerdahely Város a gyermekek szociális jogainak védelme és a szociális gondnokság
intézkedései végrehajtásával kapcsolatos pénzeszközöket nyújthat a következőkben
meghatározott feltételek alapján:
a) a gyermek és családi központba való utazás költségeihez hozzájárulásként a 2005. évi
305. törvény 64.§ alapján
b) támogatásként a fiatal felnőtt önálló életkezdésének megkönnyítésére a 2005. évi 305.
törvény 69.§ alapján

3. Fejezet
Utazási hozzájárulás
1. A speciális program keretén belül vagy a bírósági határozattal bentlakásos intézkedésre
kötelezett gyermek és családja, vagy a róla személyesen gondoskodó egyén közötti
kapcsolat rendezéséhez és fenntartásához, valamint a családi kapcsolatok rendezéséhez és
fenntartásához a város támogatást nyújthat útiköltségre.
2. A gyermek szülőjének vagy a róla személyesen gondoskodó egyénnek az útiköltségek
térítésére támogatást nyújt a város a következező feltételek teljesítése esetén:

a) állandó lakhelye Dunaszerdahelyen található,
b) tényleges érdeklődést mutat a gyermekkel való kapcsolat rendezése illetve fenntartása
iránt, megfelelő erőfeszítést tesz a családi, lakhatási és szociális viszonyok rendezésére
úgy, hogy ő személyesen gondoskodhasson a gyermekéről, amelyet az illetékes
gyermekvédelmi és gyámügyi hivatal, vagy azon központ, állásfoglalásával, amelyben
a gyermek elhelyezésre került, alátámaszt,
c) a gyermek szülőjének vagy a róla személyesen gondoskodó egyénnek a jövedelme,
valamint a vele közös elbírálás alá eső személyek jövedelme a kérelem benyújtását
megelőző 6 hónapban nem haladja meg a létminimumról szóló törvény által
meghatározott létminimum összegét,
d) a várossal szemben nincs tartozása, illetve ha van tartozása, akkor a részletfizetésről
szóló megállapodásban meghatározottak szerint teljesíti azt,
e) a kérelmező benyújtja:
1. azon központ írásbeli véleményét, amelyben a gyermek elhelyezésre került,
a gyermek látogatásáról és annak javasolt terjedelméről és arról, hogy a központ,
amely a találkozást javasolja, annak körülményeit is biztosítja,
2. a kérelmező valamint a vele közös elbírálás alá eső személyek jövedelméről szóló
igazolást.
3. Az útiköltségek térítésére havonta egyszer kerülhet sor a jogosult kérelmező kérelmére,
éspedig a busz- vagy vonatjegy értékének összegében (legfeljebb 2 személy részére)
Dunaszerdahely Városból abba a községbe, ahol a központ található és vissza, valamint
az adott községben a helyi tömegközlekedési jegy értékének összegében.
4. Nem részesül támogatásban a kérelmező abban az esetben, ha gyermek Dunaszerdahely
Város területén található központban került elhelyezésre.
5. Az útiköltségek abban az esetben kerülnek térítésre, ha a kérelmező a gyermek
látogatást követő 30 napon belül benyújtja a városnak az utazási jegyet.

5. Fejezet
Támogatás a fiatal felnőtt önálló életkezdésének megkönnyítésére
1. Dunaszerdahely Város a fiatal felnőttnek, akinek a 2005. évi 305.sz törvény értelmében
jogigénye keletkezett támogatásra, fiatal felnőtt önálló életkezdését megkönnyítő
támogatást folyósít, ha teljesíti a következő feltételeket:
a) állandó lakhelye Dunaszerdahely Város területén volt a központban történt
elhelyezése idején,
b) a támogatást kérelmezi 30 napon belül a 2005. évi 305.sz törvény 55. § 1. bek.
szerinti intézkedés befejeződését követően,
c) jogigénye keletkezett a fiatal felnőtt önálló életkezdését megkönnyítő egyszeri
támogatás folyósítására a központ elhagyásakor,
d) nem részesült a 2005. évi 305. sz. törvény 2018. március 31-ig hatályban lévő
rendelkezései alapján gyermekek spórolásosára folyósított támogatásban.
2. A fiatal felnőtt önálló életkezdését megkönnyítő támogatást Dunaszerdahely Város
a) pénz formájában,
b) dologi/tárgyi formában, vagy
c) kombinált formában nyújtja.

3. Dunaszerdahely Város határozatot ad ki a fiatal felnőtt önálló életkezdésének
megkönnyítésére irányuló támogatás nyújtásáról, amelyben határoz a támogatásnyújtás
formájáról, hogy a fiatal felnőtt önálló életkezdését megkönnyítő támogatást egy vagy
több részletben folyósítja.
4. A fiatal felnőtt önálló életkezdésének megkönnyítésére irányuló támogatás nyújtására
az 1976. évi 71. sz. a közigazgatási eljárásról szóló törvény és későbbi módosításainak
rendelkezései vonatkoznak.

6. Fejezet
Záró rendelkezések
1. Hatályon kívül helyeződik Dunaszerdahely Város 2007/2. sz. (2018. 01.29.) általános
érvényű rendelete a gyermekek szociális jogainak védelme és a szociális gondnokság
intézkedései végrehajtásával kapcsolatos pénzeszközök nyújtásának feltételeiről.
2. Jelen általános érvényű rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
Kelt, Dunaszerdahely 2018…………………….
JUDr. Hájos Zoltán
polgármester

